
NYHETER

OLAVSROSA: Else «Sprossa» Rønnevig er tildelt Olavsrosa av 
Norsk Kulturarv. Dette markeres i dag. I ettermiddag blir det 
filmfremvisning og debatt til ære for prisvinneren. 

Stiftelsen Norsk Kultur-
arv tildeler i dag Else 
«Sprossa» Rønnevig 
Olavsrosa. Etter en mar-
kering på Sandsmyra 
blir det visning av fil-
men «Sørlandsrefseren» 
og paneldebatt i eTeate-
ret. 
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Norsk kulturarv er en ideell stif-
telse som har som formål å bidra 
til vern av kulturarven gjennom 
bærekraftig bruk og mottoet: 
«Vern gjennom bruk». Norsk Kul-
turarv deler ut det nasjonale kva-
litetsmerket Olavsrosa og i dag er 
det Else «Sprossa» Rønnevig som 
får merket. 

– Else «Sprossa» Rønnevig er 
tildelt det nasjonale kvalitetsmer-
ket Olavsrosa for å utgjøre en 
viktig forskjell i arbeidet med den 
norske kulturarven. Norsk Kultur-
arvs kvalitetsmerke Olavsrosa skal 
vise publikum hvor den kan finne 
enestående opplevelser med røt-
ter i vår kulturarv. Som innehaver 
av Olavsrosa har en derfor rett til 
å bruke kvalitetsmerket aktivt 
som et virkemiddel i profilering 
av produktet sitt, heter det i en 
pressemelding fra Norsk Kultur-
arv. 

Olavsrosa vil bli delt ut under 
et lukket arrangement hjemme 

på Sandsmyra hvor det blir ser-
vert ureist mat og drikke. 

Senere på ettermiddagen blir 
det visning av filmen «Sørlands-
refseren» på eTeateret i Lillesand. 
Dokumentarfilmen, som er laget 
av filmskaper Pål Winsents, følger 
Erling Okkenhaug som i 25 år 
kjempet for at byutvikling skal 
respektere de opprinnelige steds-
miljøene, inkludere lokalbefolk-
ningen i prosessene og ikke over-
late reguleringsplanen til utbyg-
gerne og deres arkitekt. 

– Filmen fokuserer mye på Ri-
sør, men er aktuell også for andre 
kommuner, kanskje spesielt Lil-
lesand, sier Okkenhaug, som etter 
filmen stiller i paneldebatt 
sammen med Norsk kulturarvs 
direktør Erik Lillebråten, Norsk 
kulturminnefonds direktør Simen 
Bjørgen, leder av fortidsminnefo-
reningen i Aust-Agder Øyvind 
Rosenvinge og leder av Lillesand 
handelsstand Trine Wilhelmine 
Rønnevig. 

– Filmfremvisningen og debat-
ten er en hyllest til Else Rønnevig 
og hennes arbeid. Vi stiller spørs-
mål om hvordan vi kan få lillesan-
derne til å engasjere seg i byutvik-
lingen, hvordan vi vil bli husket 
om 50 år for de valgene som blir 
tatt i dag og sist men ikke minst; 
kan vi bevare Lillesands kvaliteter 
og arkitektoniske arv og samtidig 
skape utvikling? spør Okkenhaug, 
som håper at mange vil ta turen 
til eTeateret i Lillesand for å få 
med seg en viktig film og debatt.

Feirer Sprossa  
med rose, film  
og paneldebatt

4 Tirsdag 6. mai 2014


